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Kardemomme by

Gåtekonsert
Tirsdag
23.
november kl 19.00
blir det stor konsert i
Rennebuhallen. Da
kommer et av Norges
for tiden beste band Gåte på besøk. Det er
en tid siden Gåte sist
besøkte Rennebu, og
det blir derfor artig å

se bassist Gjermund
Landrø
igjen
på
hjemmebane.
Gåte har nettopp
gitt ut sin andre CD,
og den fikk som forventet god kritikk.
Bassist
Gjermund
starter den nye CDen med vokal på første spor.
Det er Rennebu
Ungdomsråd
som
arrangerer konserten,
og det opplyses at det
vil bli forhåndssalg
av billetter. Fullstendig annonsering
av konserten skjer
senere.

Årets 10-klassinger i Rennebu er igang med sin forestilling, og i år er
det Kardemomme by som står på programmet.
Det har blitt tradisjon at 10.-klassingene
setter opp ei forestilling i løpet av skoleåret.
— Vi valgte Kardemomme by for å prøve
noe nytt i motsetning til tidligere stykker som
Grease og Bør Børson, forteller PR-gruppa
som består av Håvard Meslo, Vidar Eriksen,
Silje Flå Sølberg og Torbjørn Skjerve. — Selv
om årets stykke er et barnestykke, passer det
for publikum i alle aldre.
Mye læring
PR-gruppa forteller at det er mye å lære
ved å sette opp et teaterstykke. — Vi er delt
opp i grupper som har ansvar for kostymer,
scenen, kulisser, økonomi og PR - foruten
skuespillerne. Vi valgte selv hvilke grupper
vi ville være med i, men for skuespillerne ble

det holdt audition for å finne ut hvem som
passet til de forskjellige rollene.
Flere forestillinger
Neste uke starter øvingene for alvor, og
da skal det arbeides med skuespillet på heltid. Premieren blir torsdag 11. november kl
19.30, og stykket vil også bli vist påfølgende
fredag og lørdag.
Oppgaven til PR-gruppa blir nå å få
publikum til forestillingene. De skal kontakte
barnehager, skoler og henge opp plakater for
å nå flest mulig. — Dette blir garantert en bra
forestilling, som vi håper skikkelig mange
kommer og ser på, sier pr-gruppa, som samtidig forteller at overskuddet skal gå til skoleturen til Oslo.

Husk
Erica, Caluna, Mosekranser,
Gravlykter og lys til

Allehelgens dag!

7391 Rennebu - tlf. 72 42 74 45

Tilbud!
Fine ildtopp NÅ 29,Mye nytt i gaveartikler
fra Black Design
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Om legeansettelse i
Rennebu kommune
Det vises til leserinnlegg i
Opdalingen og telefoner til Rennebu
kommune i forhold til tilsetting av
lege i kommunen. Rennebu kommune vil kort gi følgende redegjørelse
om det som har skjedd i saken.
Rennebu kommune har nylig
utlyst en ledig legehjemmel i kommunen der to leger søkte. Den ene
søkeren var lege Erik Krongaard
Hansen som en tid har vikariert for
en lege som har vært i permisjon.
Dette vikariatet opphørte 1. sept.
Erik K. Hansen er en kunnskapsrik lege som har vist stor omtanke for
sine pasienter, men i forbindelse med
ansettelsessaken kom det fram at
Statens Helsetilsyn har en tilsynssak
mot Erik K. Hansen som enda ikke er
avklart. Det er uaktuelt for Rennebu
kommune å ansette en lege som har
en slik uavklart sak med Statens
Helsetilsyn. I tillegg er det forhold
ved Erik K. Hansen sin utøvelse av
praksis som dessverre i seg selv ikke
gjør det aktuelt med en fast ansettelse.
Den andre søkeren til stillingen er
heller ikke vurdert som aktuell for
den utlyste legestillingen i kommunen, slik at det etter første utlysing
ikke er ansatt noen i den aktuelle stillingen.
Rådmannen

Operaen i Bjørvika skal i hovedsak prydes med italiensk marmor.
Rennebugranitten ble for dyr og dårlig., sies det fra Statsbygg. Men Statsbygg
åpner likevel for å bruke litt «Ice Green» fra Rennebu i prestisjebygget. Det skal
bekles en mindre vegg og et lite område mot sjøen med granitt, og prosjektdirektør Roar Bjordal i Statsbygg sier til Adresseavisen at de kanskje kan presse
inn litt norsk granitt der. I utgangspunktet er det opp til den italienske marmor-leverandøren Campolonghi å bestemme om det likevel kan brukes litt
norsk granitt fra Rennebu på operabygget i Bjørvika.
Så kanskje kan Ottar Ramstad, Geir Aspeggen og Ola Engen Aas likevel få
levere et parti Rennebugranitt til Bjørvika. I mellomtiden leverer de granitt til
Kina, som så langt er den største mottakeren av Rennebugranitt.

FYSAK hjelper deg
opp av godstolen
FYSAK
har
sitt
utspring i den nye folkehelsemeldinga
«Resept
for et sunnere Norge».
Målet er å nå de som ikke
er så aktive - å få de opp
av godstolen.
Målsettingen
med
FYSAK her i Rennebu er å
tilpasse fysisk aktivitet
som en integrert del av
kommunehelsetjenesten,
og utvikle og tilpasse tilbud til alle grupper i samfunnet uansett alder og fysiske eller psykiske forutsetninger, gjennom forebygging, behandling og rehabilitering.
Prosjektgruppe
Tiltaket har en egen prosjektgruppe, med Maj Britt Svorkdal Hess som
prosjektleder. Ellers i gruppa sitter
Marta H. Withbro, Solfrid Skjerve,
Gunnar Bruheim, Ole Atle Onsøien,
Torill Skjerve og Bjørn Havdal.
— Fysak skal ikke gå Rennebu IL i
næringa, men være et supplement.
Derfor har vi også en representant fra
idrettslaget med i gruppa, sier Maj
Britt.
Forebyggende
— FYSAK ønsker først og fremst å
nå de som ikke er så aktive. Fysisk
aktivitet er utrolig viktig, og det er
mye forebyggende helsegevinst i slik
aktivitet. Derfor er det også viktig at
vi ikke tenker for ambisiøst og van-

Solfrid Skjerve, Gunnar Bruheim, Maj
Britt Svorkdal Hess og Marta Withbro
prøver å få Bjørn Havdal
opp av godstolen...

skelig, sier Maj Britt.
Målet er å sette i gang ett tiltak for
året, og at det skal fortsette etter prosjektperdioden som går ut 2005.
Gruppa vil derfor utnevne «grendaspredere» for å få aktivitet rundt
omkring i grendene. Mye fin aktivitet
foregår i grendene, og denne aktiviteten kan det bygges videre på.
Bassengbuss
Prosjektgruppa vil opprette «bassengbuss» som et nytt tiltak - en buss
som kjører gjennom kommunen til
svømmebassenget i Oppdal. I første
omgang vil dette bli et tilbud for
fysisk og psykisk funksjonshemmede, revmatikere og andre som har
behov for trening i basseng.
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Rennebu Bygdearkiv vil gjerne ta vare på skriftsamlingar etter lag og organisasjonar som har eller har hatt verksemd i bygda vår.
Skriftlege minne frå arbeids- og næringsliv bør også takas vare på. Ikkje la
gamle papir ligge bortgjømt i skuffer og kassar. Bygdearkivet tek vare på bygdeminna!
Har du slikt i di varetekt, så snakk med dei som styrer med Folkebiblioteket
på Berkåk, så får du levert det inn.
Kontaktpersonar elles er Mary Illøkken, Einar Husan, Gunnar Svedal, Knut
Strand, Birgit Foss og Arne Sæter.

Snakk med oss!
Birgit Foss

Rennebu Kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

Ordfører Trond Jære
har kontortid hverdager utenom fredag.
E-post: trond.jare@rennebu.kommune.no

Arkitekter i skogen
I løpet av de to
siste ukene
har 5., 6. og 7.
klassene i
Rennebu vært
ut i skogen på
arktekt-TUR.
Der fikk de
være arketekter og bygge
sin egen by.

Når høstbladene rasler under føttene og bjørnen vurderer å gå i hi, da
er det på tide å tenke på
Ungdommens kulturmønstring.
For deg som er mellom 13 og 20 år
så er dette en sjanse til å vise andre
hva du driver med.
På lokalmønstringen kan du delta
ned til 10 år, men du kan ikke representere Rennebu på fylkesmønstring
før du er 13.

Det var kunsthåndverker Magnar
Gilberg og arkitekt Arnstein Gilberg
som stod bak opplegget som gikk
over to dager for hver klasse. Elevene
fikk sammen med de to se på og bygge sine egne rom ute i skogen.
Sammen løste de arkitektoniske problemstillinger og flere diskuterte
friskt hva som var «mitt rom» og
offentlig rom.
I starten på dagen fikk elevene
som var oppdelt i grupper tildelt
hvert sitt lille område. Når de hentet
materialer ble det med en gang tiltråkket stier, som raskt ble ryddet for
å gi ennå bedre stier. Dermed var vei-

Her bygge 6. og 7. klasse på Berkåk
en ny by nedenfor Vonheim.
nettet i landsbyen gått opp. Så begynte arbeidet med å bygge hver sine
rom, og da oppsto det raskt også uterom. Under kyndig veiledning av
Magnar og Arnstein var elevene ivrige etter å få så gode løsninger som
mulig. Men, også her kunne det bli
diskusjoner mellom naboene...
Elevene frydet seg under arbeidet,
og de hadde store problemer med å
rive seg løs ved slutten av den andre
dagen. Slike skoledager skulle vi hatt
flere av, kom det enstemmig fra elevene.

Innsamling av kjever og jaktrapporter 2004
Årets elg- og hjortejakt er over og det er tid for den årlige innsamlingen av jaktrapporter. Innsamling av elg- og hjortekjever, sett elg- og hjort, livmor og eggstokker fra hjortkoller samt slaktvekter vil foregå torsdag 25. november 2004 kl.
18:00-20:00 på skytebanen ved Gammelstødalen. Her blir det utveksling av erfaringer fra første jaktår for den ny driftsplanen, jakthistorier og kaffe. Vel møtt.
Svein Erik Morseth, Rennebu Storviltvald

På UKM kan du delta med alle
kulturaktiviteter som design, musikk,
teater, dans, datakunst, litteratur,
video, foto, kunsthåndverk, stand up,
husflid, webdesign osv.
Det er ikke nødvendig å være så
flink for å delta, det viktigste er at du
har lyst – så kommer de gode resultatene etter hvert.
Vi vil gjerne at du skal melde deg
på våre nettsider. Du kan gå inn på
Rennebu kommune sine nettsider,
eller direkte på www.ukm.no, der
klikker du på "påmelding". Gå så
videre til Rennebu kommune og fyll
ut direkte. Lokalmønstringa vil finne
sted i januar. Dato og klokkeslett vil
bli lagt ut på nettet så snart det er
klart.
Har du noen spørsmål så ta kontakt med Astri eller Ingolf.
Astri Snildal
Enhetsleder kultur og fritid
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Rennebu kommune
Kunngjøringer

MINDRE VESENTLIG ENDRINGER
AV AVLØPSPLANER
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok i
møte 15.10.04 mindre vesentlig endringer på følgende avløpsplaner:
38/1, 39/1: Avløpsplaner Ånegga-Sørøyåsen,
Delplan A og C - eiere Jan Ivar
Kvam og Eivind Flå
136/1:
Avløpsplan Ånegga-Sørøyåsen,
Delplan F – eier Margit Sanden.

BEKLAGER SÅ MYE !
TV-aksjonen 2004 er gjennomført. Rennebu kom
på en anstendig 5.-plass i fylket. Rennbyggen
viser jevnt over stor giverglede. Årets tema var
av en slik art det direkte eller indirekte berører
de aller fleste av oss, derfor var det også så viktig
å få lov til å gi.
Dessverre viste det seg at et område på Berkåk
ved en misforståelse ikke ble dekket opp av bøssebærere. Dette beklager vi så meget! Vi lover å
rette opp fadesen til neste år.

Vedtakene er tilgjengelig på
www.rennebu.kommune.no

Med hilsen og takk til alle gode hjelpere og givere!
Astri Snildal, sekretær i aksjonskomiteen.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

KLUBBARBEIDER

Krav om erstatning for tap i forbindelse med rammeplaner for avløp framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.
- Rådmannen -

KLUBBLEDER
1 delstilling i 20% som klubbleder i Rennebu
kommunale fritidsklubb er ledig for tiltredelse
snarest. Stillingen er på 10 timer pr. uke, samt
turnus på 5 timer med fri hver 3. uke.
Virksomheten følger skoleåret.
Det er en fordel med erfaring fra arbeid med
barn og ungdom.
Klubbleder tilsettes på vanlig kommunale vilkår.
Lønn etter regulativ og kvalifikasjoner.
For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder
Astri Snildal, tlf. 72 42 81 67.
Bruk eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til servicetorget i Rennebu,
tlf.: 72 42 81 00.
Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til: postmottak@rennebu.kommune.no innen 15. november
2004.
- RÅDMANNEN -

1 delstilling, som klubbarbeider i Rennebu kommunale fritidsklubb er ledig for tiltredelse snarest. Varighet ut skoleåret 2004/2005. Stillingen
er på 6 timer pr. uke, samt turnus på 5 timer
med fri hver 3. uke. Virksomheten følger skoleåret.
Det er en fordel med erfaring fra arbeid med
barn og ungdom.
Klubbarbeider tilsettes på vanlig kommunale vilkår. Lønn etter regulativ og kvalifikasjoner.
For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder
Astri Snildal, tlf. 72 42 81 67.
Bruk eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til servicetorget i
Rennebu, tlf.: 72 42 81 00.
Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til: postmottak@rennebu.kommune.no innen 15. november
2004.
- RÅDMANNEN -

Bassengbuss
Bussen er i første omgang tiltenkt personer som
har plager i bevegelsesapparatet eller ikke kan
komme seg dit på egen hand. Påmelding innen
8. nov. til Frivillighetssentralen tlf. 72426264.
Hilsen FYSAK Rennebu
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Vi feirer nybygget
lørdag 30.10.
Det er åpent for alle som vil ta en titt!
Vi spanderer kaffe/brus og bløtkake - så lenge kakene rekker!
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e
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16
fra kl 14 -

TRYLLEKUNSTNER

Paul Rocks kl 16
Show med
Sjørøverens skattejakt,
Barnas casino,
ballongfirgurer m.m.

KROFÆST
med
Gentle Band kl 21
Allsidig musikk
i trivelig kromiljø.
Aldersgrense 20 år.

Post i Butikk

Berkåk

V eikro og Gjestegård
Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 72 20
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Velkommen til Berkåk
Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger
tlf. 72 48 15 00
Adresse Rennebu: Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf. 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no

www.interrevisjon.no

Vi har
nye epost-adresser:
dagfinn@volds-fotografiske.no
mari@volds-fotografiske.no
Den gamle - volds@online.no - vil opphøre!

Vi har ala carte
- mye hjemmelaget mat Catering * Selskaps-/møtelokaler

Farsdag!
Gavetips: Superundertøy,
ulvangsokker, kikkert, termos

Vi tar imot innrykk i
kulturkalenderen «Dette skjer i Rennebu»!

Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05 e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

BADEMILJØ-KJEDENS
FAGKUNNSKAP
GIR TRYGGHET!
Vi leverer og monterer alt!
- egne installatører med servicebiler
- alt av utstyr til toalett, bad,
vaskerom etc.

www.bademiljo.no
Åpningstider:
man - fre 9 - 16 / lør 10 - 14

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50
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KUNNGJØRINGER
Kronerulling Sansehage
Arild Sæther
kr 200,Helge Aalbu, Per Joar Hårstad, Rolf Erik Jordet
Margit Uvsløkk
kr 200,Margit Skjerve, Gjertrud Sugustad, Inge Kvam
Gjertrud Bakk
kr 200,Johanna Vold, Klara og Ingebrikt Stavne
Torbjørg Halgunset
kr 200,Solfrid Clausen, Mathilde Vognild
Jodda og Knut Sponaas
kr 400,Ingfrid Sanden, Anna Johanne Størseth
Odd Wiggen
kr 200,Brynjulf Toset, Sverre Aasbakk, Fredrik Kosbergløkk
Marit Mosbrynd
kr 200,Jorunn Voll, Elsbjørg Grønli
Irene Follan
kr 200,Liv Ramsem, Dagrun Brattset
Kari Jerpstad
kr 200,Ragnhild Voll Stokkli, Dordi Jerpstad
Håvard Reitås
kr 200,Arild Stene, Magne Vidar Rise, Frode Mærk
Oddveig Rogogjerd
kr 200,Brit Blokkum Gustafsson, Ruth Skamfer, Unni Østreng

KUNNGJØRINGER
Rennebu mister SIN lege
I Rennebu Nytt nr. 17 ønsker Dr. Hansen rennbyggene alt
godt i sine takkeord. At Hansen reiser får store følger for
befolkningen - og hva med tilsynet ved Helsesenteret? Vi
har hørt at de ansatte leger trolig reiser i løpet av første
halvår 2005 for å fullføre sine utdannelser.
Hansen er vår lege og kan ikke bare skvises ut på grunnlag
av en tidligere henlagt sak. Konklusjonen vår er at Dr.
Hansen «kaprer» for mange pasienter, men heldigvis er det
fremdeles fritt frem for å gå til den legen du har størst tillit
til.
Det vil bli lagt ut underskriftslister på bygdas butikker for å
beholde Dr. Hansen.
Hilsen
Kristbjørg Fossum, Guri Bakk, Turid og Ottar Ramstad,
Margit Krovoll, Erik Birger Stene, Ingun Krovoll, Marit og
Randi Stene, Lars Skjerve, Galina og Svein Rognli, Aud
Haugset, Else Aspeggen, Gunhild og Kåre Aspeggen, Agnes
Gunnes, Oddbjørg Gunnes, Tove Gunnes, Marit Ødegård
og Rune Olaisen.

Neste nummer av Rennebu Nytt
kommer torsdag 11. november.
Frist for innlevering av stoff er fredag 5. november

Disse har betalt kr 200,Dagrun og Per Joar Hårstad, Inger Østerås, Jorid og Kåre
Granheim, Ruth Haugset, Kari Uvsløkk
Kvinnegruppa utfordrer lag og organisasjoner til å støtte
saken!
Innbetalinger til Sparebank 1 Midt-Norge, Berkåk!

Medlemsmøte i Rennebu KrF
Mandag 1. november kl. 19.30
i Rennebu Snekkeris lokaler
- Valg av utsendinger til nominasjonsmøtet og rådsmøtet i
Sør-Trøndelag KrF
- Samtale/debatt om situasjonen i partiet.
- Enkel servering
Rennebu KrF

Midt-norsk bilomsetning

tlf 404 66 911
7391 RENNEBU
(bak Statoil,
Berkåk)

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring

Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger
- 20 år i bransjen -

Edvin Eide: 950 34 056

Tlf. 72 42 54 47 Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu

AutoMester
Flere glade bilister

Periodisk kjøretøykontroll
tar du hos oss!

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

Kjøp og salg av bruktbiler!

tlf. 72 42 75 90

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 11. nov. - frist for stoff 5. nov. -

Dette skjer i Rennebu!
28.10.
29.10.
01.11.
02.11.
02.11.
08.11.
10.11.
10.11.
12.11.
12.11.
14.11.

Sanitetsmøte Berkåk arb.l.
PUB (ULF)
Mikro
Formiddagstreff
Frivillighetssentralen
Bibelklubb
Barne gospel
Formiddagstreff
Åpen horisont
Davidkveld
Basar, Voll Kvinnefor.
Gudstjeneste m/nattverd

Sanitetshuset
Sandbrekka
Mjuklia
Omsorgsboligene

19.30
20.00
14.45
11.00

Havdal Skole
Hoelsmoen
Menighetshuset
Menighetshuset
Berkåk kirke
Misjonshuset
Berkåk kirke

13.45
17.30
11.00
18.00
19.30
11.00

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt

Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05 e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Store nordiske innkjøp
gir lavere priser

Rennebu Nytt

Vellykket RennebuSpæll i
Rennebus «kulturhus»
Årets RennebuSpæll ble arrangert med rekordstor deltagelse sist helg. Hele 17 korps og vel 1.000 musikere deltok i RennebuSpælls10-års jubileum. Årets tema for konkurransen var jubileum/bursdagsfeiring, og alle korpsene hadde lagt ned et imponerende arbeid på forhånd. Det
var show både av aspirantene og de mer voksne korpsmedlemmene. Berkåk og Voll stilte felles korps, og som
avslutning på deres nummer fikk dirigent Ingolf Dragset
bursdagskaken servert midt i ansiktet.
Konkurransen
ble
vunnet
av
Småbispan/Bispehaugen skolekorps.
Soknedal skolekorps
kom på en kjempefin tredjeplass. Men,
det viktigste med
RennebuSpæll er å
ha det gøy!

Berkåk

Vinnere av kaffe i
vår uhøytidelige
spørrekonkurranse
lørdag 16. okt.:
Astrid Aspeggen
Sissel Kvam Ulvin
Eivind Flå
Rita Remetun

Tlf. 72 42 72 10 - BERKÅK - Åpent 9 - 20 (18)

Gule priser
Med Rennebu Nytt når du 2.600 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

